
2012. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 
ORIENTEERUMISJOOKSU PIKAL RAJAL

08. septembril 2012.a.
Osulas, Võrumaal

VÕISTLUSINFO

AJAKAVA
Laupäev, 08. september 12.00 Esimene buss võistluskeskusest starti

12.20 Teine buss võistluskeskusest starti
12.40 Kolmas buss võistluskeskusest starti
13.00 Neljas buss võistluskeskusest starti
12.45 Ühisstart klassidele M21E ja N21E
13.00 Ühisstart klassidele M20, M60, N20, M16, N45, M70, N16 
13.15 Ühisstart klassidele M18, M35, M21A, M50, M55, N65, N35, 
N21A, M75
13.35 Ühisstart klassidele M40, M45, N40, N18, M65, N50, N55, N60
ca 14.40 Eeldatav naiste põhiklassi võitja finišis
ca 15.15 Eeldatav meeste põhiklassi võitja finišis
16.00 Autasustamine

OSAVÕTUKLASSID JA RADADE PIKKUSED
N16 – 8,9 km 12 KP M16 – 13,0 km 18 KP
N18 – 12,0 km 17 KP M18 – 14,4 km 20 KP
N20 – 13,0 km 18 KP M20 – 19,4 km 25 KP
N21E – 17,1 km 30 KP M21E – 25,7 km 38 KP
N21A – 10,0 km 12 KP M21A – 14,4 km 20 KP
N35 – 13,0 km 18 KP M35 – 17,1 km 30 KP
N40 – 13,0 km 18 KP M40 – 17,1 km 30 KP
N45 – 11,0 km 17 KP M45 – 14,4 km 20 KP
N50 – 11,0 km 17 KP M50 – 14,4 km 20 KP
N55 – 10,0 km 12 KP M55 – 13,0 km 18 KP
N60 – 8,9 km 12 KP M60  – 12,0 km 17 KP
N65 – 7,6 km 13 KP M65 – 12,0 km 17 KP

M70 – 10,0 km 12 KP
M75 – 10,0 km 12 KP

OSAVÕTUTASUD:
MN16-18 3 EUR
MN20 5 EUR
MN21-MN55, M60 10 EUR
N60-65, M65-75 5 EUR

STARDIKORD JA STARTI MINEK
Võistlus  toimub  ÜHISSTARDIST.  Start  asub  6  km  võistluskeskusest  eemal  (Sulbis).  Võistlejad 
viiakse suure bussiga starti. Bussi väljumised Osulast klasside kaupa vastavalt alltoodud tabelile. Buss 
väljub koolimaja eest vastavalt ajatabelile!



Bussi sõidugraafik

 
Väljub 
Osulast

Saabub 
Sulpi Klassid Stardiaeg

1. reis 12:00 12.08 M21E,N21E 12:45
2. reis 12:20 12:28 M20, M60, N20, M16, N45, M70, N16 13:00

3. reis 12:40 12:48
M18, M35, M21A, M50, M55, N65, N35, 

N21A, M75 13:15
4. reis 13:00 13:08 M40, M45, N40, N18, M65, N50, N55, N60 13:35
SOOJENDUSRIIDED
Starti saab jätta soojendusriideid jms pisivahendeid. Need tuuakse sealt pärast viimast starti bussiga 
Osula kooli saali.

WC, DC
WC-d stardi juures Sulbi vanas koolimajas ning 2 kuivkäimlat stardi piirkonnas (vt stardipiirkonna 
skeemi).
WC- d asuvad ka Osula kooli võimla riietusruumides.

JOOGIPUNKTID
Maastikul  on  4  joogipunkti,  kus  korraldajad  pakuvad  joogiks  vett.  Kolm neist  punktidest  asuvad 
etappidel ja nende asukoht on vastava leppemärgiga kantud kaardile. Üks joogipunkt (ainult klassidel 
M20 ja M21E) asub kontrollpunktis ja on ära näidatud legendis.

JOOGIPUNKTIDE KAUGUSED STARDIST
M21E  5,5 km; 14,1 km; 17,8 km
M20  5,5 km; 7,9 km; 11,6 km
N21E,M35,M40  5,4 km; 10,4 km; 12,8 km
M18,M21A,M45,M50  4,9 km; 8,8 km; 10,6 km
N20,N35,N40,M16,M55  4,8 km; 7,1 km; 9,9 km
N18,M60,M65 5,0 km; 7,7 km; 9,4 km
N45,N50  3,9 km; 7,0 km
N21A,N55,M70,M75  (4,3 km)*; 5,7 km; 
N16,N60 3,6 km; 5,1 km
N65 (3,9 km)*; 5,0 km

* Märkus: Sulgudes on kaugus toodud siis, kui joogipunkt ei asu optimaalsel liikumisteel, kuid suure 
janu puhul on siiski võimalik väikese lisakaare hinnaga joogipunktist läbi käia.

Klassides  M21E,  M20,  N21E,  M35  ja  M40  on  võimalik  saata  joogipunkti  isiklikku  jooki  oma 
joogipudeliga. Need viiakse järgmistesse joogipunktidesse:
M21E 17,8 km
M20 11,6 km
N21E, M35, M40 12,8 km
NB! Joogipudelile peab olema kirjutatud võistlusklass, et see õigesse punkti viidaks!
Joogipudelid  tuleb  tuua  Osula  koolimaja  sissekäigu  juures  olevasse  kogumispunkti  hiljemalt  kella 
12.30-ks!



KEELUALAD JA LIIKUMISEKS LUBATUD ALAD
Keelatud on liikuda kaardil järgmiste leppemärkidega tähistatud aladel:
1. Õuealad (527.0 Settlement). Erandina: Õuealade territooriumil võib liikuda ainult juhul  kui seda 
läbib pidevjoonega tee või kui läbi õueala kulgeva tee ümber on kaardil „valge koridor“ (nii on tehtud 
surnuaeda läbivate teedega)
2. Punase püstviirutusega alad (sõltumata sellest kas näiteks vili on koristatud sellel põllul või mitte)! 
(709.0  Out of bounds area)

Lubatud on liikuda liikuda kaardil järgmiste leppemärkidega tähistatud põldudel:
1.  Põllud,  mis  on  tavalise  tumekollasega  (401.0  Open  land)  –  Need  on  väga  hea  joostavusega 
koristatud viljapõllud
2.  Musta  täpitusega  põllud  (415.0  Cultivated  land)  –  need  põllud  on  kas  küntud  või  kasvab seal 
koristamat  ristikhein,  kuid  neid  tohib  sellegipoolest  ületada. Joostavus  on  mõnevõrra  takistatud 
võrreldes koristatud viljapõldudega, kuid mitte eriti oluliselt.

Näiteid:

                        
      KEELATUD        LUBATUD      LUBATUD TEED     LUBATUD   KEELATUD
      PÕLD        PÕLLUD SURNUAIAS    TEED   TEED

   ÕUEALAS   ÕUEALAS
JÕEÜLETUSED JMS
Võhandu  ülemjooks  ehk  Pühajõgi  jagab  maastiku  kolme  ossa.  Kaardil  on  jõgi  küll  mustade 
pidevjoonte vahel, kuid jõge on lubatud läbida! 
Reeglina on jõeületused planeeritud sildade kaudu, kuid on mõned erandid:

• Klassides N45, N50, N21A, N55, M70, M75, N16, N60 ja N65 on kõik jõeületused sildade 
kaudu.

• Klassides M21E, M20, N21E, M35, M40, M18, M21A, M45, M50, N20, N35, N40, M16, M55, 
N18,  M60,  M65  tuleb  jõest  läbi  kahlata  esimesel  etapil.  Selles  lõigus  on  vee  sügavus 
täiskasvanud mehele põlvini ja alla selle. Reaalset alternatiivi jõe läbimisele esimesel etapil ei 
ole.

• Klassides M21E, M20, N21E, M35, M40 on teisel etapil kaks põhimõttelist teevalikuvarianti – 
kas läbida 2 korda läbi jõelooge või joosta ümber selle jõelooke. Jõe sügavus on selles lõigus 
kohati täismehele vööni või pisut enamgi.

Kõik ülejäänud jõeületused toimuvad üle  sildade (ka  jõgi  on ülejäänud maastikuosades  sügavam). 
Väiksemad  sillad  on  kaardil  nende  paremaks  märkamiseks  tähistatud  ka  punase  ülekäigukoha 
leppemärgiga. 
Pikematel radadel (M21E, M20, N21E, M35, M40, M18, M21A, M45, M50, N20, N35, N40, M16, 
M55, N18, M60, M65) on üks etapijoon tõmmatud ümber keeluala, see ümberjooks on kohustuslik, 
seal asub ka joogipunkt.

MAASTIK JA KAART 
Pühajõe (Võhandu) org kõrguste vahega kuni 25 m nõlval ja tasasem, valdavalt liivapõhjaline ja kuiv 
metsamaastik selle ümbruses. Pinnavormidest domineerivad lohud, ninad ja orvandid. Looklev jõgi 
jagab maastiku 3 ossa. Soid esineb jõe ja sellesse voolavate ojade orgudes. Läbitavus väga vahelduv, 
kuid valdavalt hea. Metsasus radade piirkonnas 80%, esineb arvukalt erineva vanusega raiesmikke. 
Erineva vanusega raiesmike kajastamine kaardil on kaardistaja ja rajameistri jaoks olnud üks 
keerukamaid ülesandeid. Kaardil on püütud kajastada läbitavuse hetkeseisu. Mitmes kohas esineb 



metsa all oksi ja muid harvendusraie jääke, mida pole kajastatud rohelise viirutusega, kui need oluliselt 
ei vähenda jooksukiirust. Samuti esineb mõnes piirkonnas uusi metsaväljaveoteid.
Aastaajale omaselt on looduslikud rohumaad ja poollagedad sageli kõrgesse heina kasvanud. Kui see 
hein tugevasti jooksu takistab, siis on seda kajastatud rohelise püstviirutusega. Piirkonniti esineb ka 
nõgest, kuid ”talutavates doosides”.
Legendid on kaardil. KP rõnga kõrval on vaid selle järjekorranumber ilma tunnusnumbrita.

Kaardi autorid Madis Oras (2009-2012) ja Juozas Smalinskas 2009. 
30% võistlusmaastikust on varem orienteerumiseks kasutamata ja kaardistatud 2012. aasta suvel.
Mõõtkava: Klassides MN16-MN21 1:15000, ülejäänud klassides 1:10000
Kõrgusjoonte vahe 2,5 m
Kaardi formaat kõigis klassides A3.

NB! Põhjasuuna nooled on kaardi raami suhtes 8 kraadi keeratud! See tähendab, et kaardi 
raamjoont ei tohi kompassiga töötades lugeda põhjasuunaga paralleelseks!

EOL voliniku arvamus: võistlusmaastik ja kaart on EMVle kohane. Eelarvamustest, mille kohaselt 
Osula kandi mets on „puhas männikas ja jooksukas“, ei tohiks lasta ennast liialt mõjutada. Need 
eelarvamused purustatakse ilmselt esimeste kontrollpunktidega. Võistlejatele pakutakse väga 
mitmekesist orienteerumisülesannet: järskudest orunõlvadest lamedate lausikuteni, mis varieeruvad ka 
läbitavuselt väga palju. Kuna rajad on pikad, ei tasu ka pärast füüsiliselt rasket maastikuosa, kui 
tundub, et enam ei jõua ja ei taha, veel alla anda. Tihtipeale järgeneb raskemale osale jälle kergem. Ja 
stardile järgeneb millalgi ikka finiš.

KAARDIVAHETUS
Kõigil klassidel on kaardivahetus. Rada on trükitud ühe lehe kahele küljele! Kui jõuate esimese 
rajaosa viimasesse KP-sse, siis tuleb kaart ringi keerata ja jätkata samast punktist edasi, teisel kaardil 
on selle koha peal stardikolmnurk.

OHUKOHAD:
Jõe ja maanteede ületamised. Liiklusele on kehtestatud kiirusepiirang 30 km/h vaid Osula koolist 
mööduval teelõigul. Ülejäänud maastikul ei ole liiklusele piiranguid kehtestatud. Olgem teede 
ületamisel ettevaatlikud!

KAARDINÄIDISED:

          

MÄRKESÜSTEEM 
SportIdent märkesüsteem. Klassides M21E, N21E, M35 ja M40 on rajal 30 või enam kontrollpunkti. 
Võistlejad, kelle on registreerinud ennast 30-mälupesaga SI-pulgaga (ehk SI Card 5), saavad 
korraldajatelt tasuta 50-mälupesaga rendipulga. Palun võtta see välja infolauast koolimajas.
 



PESEMINE, TOITLUSTAMINE JA PARKIMINE
Võistluskeskuses on võistlejate käsutuses Osula põhikooli spordisaal ja duširuumid. 
NB! Kooli saali on jalanõudega sisenemine rangelt keelatud!
200 meetrit koolimajast loodes töötab Võru Tarbijate Ühistu kauplus.
Parkimine kooli lähiümbruse parklates ja tänavatel.

KORRALDAJAD JA KONTAKTID:
Korraldav klubi: OK VÕRU
Peakorraldaja ja rajameister: Sixten Sild, tel. 50 68377, sixten@okvoru.ee 
IT: Indrek Kuusk
Kaartide vormistus: Lauri Sild

ŽÜRII
Mihkel Järveoja (OK Põlva Kobras) - EOL volinik ja žürii esimees: 
Jüri Rokko
Raivo Rõõm (OK Ilves)

TOETAJAD:
Sõmerpalu vald http://www.somerpalu.ee/
AS Toftan http://www.toftan.ee/
Roosu talu http://www.roosu-talu.ee

               

ROOSU TALU
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